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Smidesvägen 3, 696 33 Askersund
Tel: 0583-120 35 • www.bergqvist-jb.com

Bergqvist
Järn & Bygg

Bost. Acke Carlsson 0583-404 49
Mobiltfn. Acke 070-578 24 64

Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Köpmanvägen 1
694 60 Åsbro

Tel: 0582-500 37, 0583-124 60

Byggmaterial 
Färg • Golv

Nu även 
Kök och Badrum
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Hej alla NIK-vänner!

NIK-aren utges av 
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg
Ansvarig utgivare: Åke Karlsson tel: 0583-220 10

Övrig redaktion: Claes-Göran Gustafson tel: 019-56 00 32
Inger Falkenström tel: 0583-221 58, 019-14 81 41

Agneta Näsberg tel: 070-680 87 76, e-post: agnetanasberg@telia.com
Lars Jonsson tel: 0583-220 71, e-post: iml@telia.com

Foto där inget annat anges: Åke Karlsson.
Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB. 

Tidningen utkommer fyra gånger per år: april, juni, september och december.

En lång vinter är på väg att ta slut 
och takdroppet har blivit intensivt den 
senaste veckan, liksom småfåglarnas 
kvitter. Nu fattas bara att solen bryter 
igenom igen och värmer våra frusna 
kroppar. I vår bygd rullar det på som 
brukligt, finanskriser och lågkonjunk-
tur till trots med aktiviteter, som avlö-
ser varandra. Vi har naturligtvis haft 
bevakning på flera av dem.

Mest välbesökt var troligtvis Bergs-
gården, när Ingvar Hjärtsjö var på plats 
och återgav episoder från sitt intres-
santa yrkesliv.

Filmfestivalen är en kär tradition, 
som har sina trogna besökare. Lokala 
filmer blandades med det senaste, vilket 
kanske inte är så vanligt på landsbyg-
den. Vi har några entusiaster med Ulla-
Carin Grafström i spetsen att tacka.

Vi presenterar också årets Närkes-
bergare och ger er motiv och bakgrund 
till utmärkelsen.

Från sportens underbara värld kan 
vi leverera bordtennis och fotboll, en 
säsong som just slutat och en annan som 
börjar. Förväntningarna är som vanligt 

stora och innan seriestart är givetvis 
Närkesberg/Mariedamm FF våra favori-
ter till en framskjuten placering.

Från Närkesbergs IK:s årsmöte ger 
vi en återkoppling, en pigg 80-åring med 
god ekonomi och fortfarande hyggligt 
antal medlemmar. En ny bok om vår 
historia är på gång och nu med mycket 
bilder, läs mera.

Vi passar också på att tacka våra an-
nonsörer och  andra sponsorer som stöt-
tar oss och bidrar till att vi kan fortsätta 
för 32:a året i följd.

Njut av våren tycker vi i NIK-arens 
redaktion 

Claes, Åke, Inger, Agneta och Lasse

För 80 år sedan, 1929 bildades Närkesbergs Idrottsklubb. Således är 2009 ett 
jubileumsår, som vi skall fira någon gång under hösten. För 32 år sedan star-
tade  NIK-aren, inget jubileum men många år ändå. Åke Karlsson har varit 
med sedan starten, men i övrigt har det passerat ett antal medarbetare och i 
år kan vi presentera ännu en.

Årsmötet har kom-
pletterat redaktionen 
med Lars Jonsson. 
Han bor i Emme dit 
han flyttade från 
Stockholm för några 
år sedan.

Lasse, ny i redaktionen!
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AVBETALNING

Vi levererar,
installerar,   reparerar

VARUHUSET

i Rönneshytta
• Livsmedel • Trädgårds-

möbler • Jakt • Hushållsmaskiner
• Trädgårdsmaskiner • Cyklar• Verktyg 

• Snickerimaskiner • Luftkompressorer • Svetsar 
• Presentavdelning m.m.                                              

Vi bjuder alltid 
på kaffe.

BESÖK VÅR 
FYNDMARKNAD!

Skog & Trädgård

Utför alla slags
reparationer

– även tyngre
fordon

DANIELSSONS BILSERVICE
GÅLSJÖ • Tel: 0583-410 87

• SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP
• SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR
”Vi sköter din skog när du är på jobbet”

TEL 0582-200 01
Stig Åberg  070-250 60 00
Per Thunqvist  070-669 69 62
www.skogsam.se
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På byastämman med Närkesbergs 
Byaråd utses numera ”Årets Närkes-
bergare”. Juryn som består av byarå-
dets styrelse har i år utsett Gudrun 
Haglund-Eriksson till denna hederstitel. 
Hon erhöll 1000 kr samt ett diplom med 
föjande text: 

Gudrun Haglund-Eriksson har tillsam-
mans med familjen startat ett företag i 
ull och skinnberedning med egen pro-
duktion som är känt över hela Sverige. 
Med sitt hantverk har hon etablerat en 
stor kundkrets på mässor och marknader 
runt om i landet. Hon är engagerad i 
såväl vallhundskretsar och fåravelsför-
ening. Med en aldrig sinande ork, bidrar 
Gudrun till en levande landsbygd och ett 
öppet landskap.

Gudrun Haglund-Eriksson 
– Årets Närkesbergare

Stort grattis Gudrun till ett välförtjänt pris!

F
ot

o:
 C

u
rt

 E
ri

cs
so

n

Skålerännet 1979. Starten gick i Närkesberg och målgången var i 
Åsbro. Vinnare blev Arne Hellström från Svennevad.

Det var då det...
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EL ABmaskin
teknik

&

- elinstallationer - elautomatik
- reparationer - servicebil
- för privat och industri
- från idé till färdig funktion

Tel 0582-504 13
Fax 0582-502 64

Maskinvägen 3 • 694 60 Åsbro

ÅRSTIDENS 
SNITTBLOMMOR

OCH KRUKVÄXTER

Tel. 0583-400 33
www.ronnetradgard.se

Gunnar Eriksson

INSTALLATIONER
REPARATIONER

0582-504 00
Mobiltel. 070-395 46 99

UTföR:
Tomtplaneringar

Markarbeten
Husdräneringar

Trekammarbrunnar
Rördragningar

Lastbil med tipp och 
16 meter kran

Grävmaskiner 3,5 och 5 ton 
med rotortilt

www.taistograv-bygg.com

Femteklassare i Rönneshytta och 
Åsbro får första hjälpen-utbildning 

genom Röda Korset Lerbäckskretsen. 

Vill du bli medlem, ring! 

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

Tfn 0583-406 02, 0582-502 52, 0583-410 04

 Lerbäckskretsen
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Vill du att ditt hus ska vara med på 
bild i boken om Närkesberg? Då har 
du din chans nu! Det finns säkert 
många andra som också vill att ditt 
hus ska var med där.

Uppföljaren till boken ”Från Östra Ler-
bäck till Närkesberg” ska komma ut på 
Lerbäcksmarken 2010. Bilder ska spela 
en framträdande roll i den boken. Vi vill 
bland annat försöka få med alla bo-
stadshus (och en del andra hus) på bild i 
boken. Där behöver vi din hjälp. 

Vi vill att du fotograferar ditt hus i 
Närkesberg den 1 maj. Eller ännu hellre, 
ge kameran till en granne och ställ dig 
med familjen framför huset. Permanent-
boende eller sommarstuga spelar ingen 
roll, vi vill ha med alla hus. Har du 

någon ladugård, jordkällare eller annan 
byggnad som du tycker om, ta kort på 
den också. Om vi får ta del av bilden så 
kommer den med i boken och du får en 
fika som ersättning för besväret.
Gör så här: 

• Ta ett (eller flera) kort med digital-
kamera.

• Åk till Kaféet i Berg den 1 maj 
mellan kl 15–18 så för vi över bilden till 
vår dator. Ta med specialkabel om det 
behövs.

• Som ersättning får du fika i Kaféet 
och möjlighet att teckna dig för ett num-
rerat exemplar av boken.

• Om du inte kan komma till Kaféet 
då, maila bilden till narkesbergsbo-
ken2@telia.com

• Om du har en kamera med film, 
fotografera 1 maj. Skicka det framkal-
lade kortet till Anders Lindkvist, Emme 
433, 694 98 Närkesberg. Meddela din 
adress så får du tillbaka kortet när vi 
har skannat det.

• Om du inte har möjlighet att foto-
grafera den 1 maj, gör det en annan dag 
i närheten.

• Om du inte har eller kan låna 
kamera, kontakta Anders Lindkvist 
på tel 0583-220 19 så kommer vi och 
fotograferar.

Anders Lindkvist

Hela upplagan av boken ”Från Östra 
Lerbäck till Närkesberg” tog slut inom 
ett år. Nu är produktionen av bok nr 
2 om Närkesberg och Närkesbergs 
historia i full gång. Lanseringen blir 
på Lerbäcksmarken 2010. Redan nu 
påbörjar vi tecknandet av de första 

”Fotografera-ditt-hus-dagen” 
i Närkesberg

numrerade 500 exemplaren och själva 
starten sker i Kaféet i Berg fredagen 
den 1 maj. Förvissa dig om ett ex! 
Eller flera! Under hösten kommer bo-
kens format och pris att bestämmas. 
Liksom inför förra boken betalar du 
inget när du tecknar dig för en bok.

Tecknande av Närkesbergsbok nr 2

Gör som Sabina och Carl Stenqvist på Ängfal-
let gjorde redan på 1930-talet: Låt ditt hus 
och dess invånare fotograferas den 1 maj!

FREDAGEN 

DEN 1 MAJ
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Sommarens program
Kafékvällar vid Hembygdsgården 

Onsdagar i juli kl. 16.00-20.00 
Underhållning kl. 18.00

1 juli  Husbandet
8 juli  Spånbrokällan kl. 18.00
 Underhållning och servering
15 juli  A-M Hellström
22 juli  Ur vårt film- och bildarkiv
29 juli  Skymningskväll med 
 Lerbäcks Teater kl. 21.00

Lerbäcks 
Hembygdsförening

Tomas 0583-220 01 
Håkan 070-323 30 15, 0583-220 07

Närkesberg auktioNer
FALKENSTRÖM

SOMMAR-

AUKTION!

Söndag 5 juli

i Toltorp

www.sydved.se

Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Inköpare Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

LERBÄCKSMARKEN 4 JULI
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Nu har det nya året börjat och vå-
ren har kommit till Närkesberg.

Förra gången jag skrev i denna tidning 
stod vi inför en kommande Sylvesterbal 
och tiden var strax före jul. Nu är vi 
framme i mars och har klarat av både 
balen och filmfestival samt årsmöte.

Året som gått har präglats av den 
avslutade renoveringen av Bergsgården. 
Styrelsen har lagt ner många arbets-
timmar på att göra lokalerna snygga. 
Sommaren var som vanligt lite lugnare 
för styrelsen. Under hösten firade vi de 
nya lokalerna med en återinvignings-
fest, där Rickard Svanström uppträdde. 
Längre fram under hösten lade styrel-
sen all kraft på att arrangera nyårsfes-
ten.

Ett minne från nyåsfesten är att 
undertecknad glömde slå i gong-gongen 
som brukligt är. Denna glömska har 
säkert diskuterats av bygdens folk när 
de träffats vid postlådorna.

När denna tidning kommer ut så har 
det varit årsmöte och jag hoppas att ni 
var där och talade om för oss vad vi i 
byarådet skall arbeta med under året.  

Då delades även priset ut till Årets När-
kesbergare, det är bara att gratulera (se 
artikel på sidan 5).

Mötet med Askersunds kommun blev 
inställt pga. besparingar och neddrag-
ningar. Den debatt som varit om sexor-
nas flytt till Askersund har vi deltagit i 
ifrån byarådet med skrivelser och andra 
protester men detta har inte hjälpt utan 
vi känner oss som vanligt överkörda av 
de styrande. Nog talat om detta, men 
vi får nog anledning att återkomma då 
detta bara kan sluta med att vi får rätt.

Sommaren blir som vanligt lite 
lugnare för styrelsen. Till hösten pla-
nerar vi för en ny kväll med Rickard 
Svanström. Den stora händelsen i höst 
är Nya Närkesbergsrevyn som skall 
spela fars, premiär blir den 6 november. 
Byarådet skall stå för ruljansen kring 
denna begivenhet.

Hoppas att vintern varit bra och 
styrelsen hoppas att vi alla får en skön 
vår och sommar. 

Ordf. Curt Ericsson    

Byarådet har ordet

NIK-arens julnötter!
Till NIK-arens jultävling inkom endast 
tre svar, varav två hade alla rätt! Jag, 
som gjort frågorna, har beslutat att 
de två vinnarna får liknande pris: 
varsin CD-skiva plus blomma.

De duktiga vinnarna var Berit 
Bergkvist, Närkesberg och Sivert 
Gottfridsson, Ingelsby. Grattis!

Den rätta tipsraden: 
X, 2, 2, X, 1, 2, 2, 2, 1, 1, X, X, 1, X

Bli medlem i NIK!
Familjekort 200 kr • Seniorer 100 kr 

Under 18 år 50 kr
Skicka in namn, adress och personnr till 
Närkesbergs IK, 694 98 Närkesberg

Vinnare i NIK:s 
medlemslotteri 2008

November   
Agneta Näsberg

Närkesberg

December   
Bengt Rasch
Bengtstorp
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Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

Tel: 0583-71 16 97
070-398 06 77

UPPföDNING AV UNGHöNS 
föR ÄGGPRODUCENTER

0583-220 06 JOACIM NÄRKEBY

Blommor för alla årstider 
och tillfällen, ring 0583-71 10 60
Öppettider:
Mån - fre  9 - 18
Lörd 9 - 13
Sönd 11 - 14

-lig
t v

älkommen!

Anita
 och Anna

Ull och skinn
av egna får

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98 Närkesberg

Tel: 0583-222 52

Gårdsförsäljning
Sovskinn (tvättbara lammskinn) • Ullgarn 

• Västar • Mössor • Tofflor • Vantar 
• Gosedjur i fårskinn 

• Veterinär bes. lammkött på beställning

e.s.s.
energi spar system hB

retermia värmeåtervinning

Tel: 0582-505 80 • fax: 0582-504 60

• Ägg från frigående höns som äter vegetabiliskt foder
• Självbetjäning • Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

ÄGGBOD
vid Västanå Gård
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födelsedagar  Kurser
Konferenser  Bröllop
Danskvällar Mässor
Träningsläger  fester
Revykvällar  Årsmöten
Klassträffar  Auktioner
Studiecirklar  Träffar
Sammanträden

• Däckverkstad
• Alla typer av däck
• Stort sortiment
• Aluminiumfälgar
• Bra priser

• Dräneringar
• Asfalteringar
• Tomtplaneringar
• Mur- & plattsättningar
• Tipp- & kranbil, minigrävare

Louise & Ingemar, tel: 0582-510 80
Maskinvägen 7 • 694 60 Åsbro

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati • Blodanalys • KBT-pedagog

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 019-57 00 09, 0705-54 74 85

www.gbmhelhetsterapi.se

Bli medlem i Närkesbergs IK!

Bokningar: 
Susanne Qvick Tel: 0583-222 66
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Styrelsen för Närkesbergs Idrotts-
klubb får lämna verksamhetsberät-
telse för 2008. Närkesbergs Idrotts-
klubb har under året anordnat 
årsmöte, styrelse- samt sektions-
sammanträden.

Medlemmar 2008-12-31
Totalt 273 medlemmar
(en ökning med 2 medlemmar)
0–7 år 11 medlemmar
8–20 år 31 medlemmar
21– 231 medlemmar

2008 års styrelse:
Ordförande Åke Karlsson
Vice ordf. Bo Karlsson
Sekreterare Susanne Lindman
Vice sekr. Agneta Näsberg
Kassör Bror Nilsson
Ledamöter Anne-Marie Jansson
 Håkan Falkenström
Revisorer Claes-Göran Gustafsson
 Anders Lindkvist
Ersättare Kenneth Erixon
Valberedning  Håkan Falkenström sk.
 Hans Bergkvist
 John Lindkvist

Skidsektionen 
Lennart Lindell sk.
Bo Karlsson 
Anita Karlsson

Snöbrist försvårade för skidåkarna men 
en aktivitet som anordnades var Gå 
Lunka Löp där 35 deltagare kämpade 
om Kerstin i Byggets fina diplom. Den 
långa slingan vanns av Ulf Brohmée. 
Snabbast löpare på den kortare banan 
blev Ros-Marie Gustafsson.

PR-sektionen
Åke Karlsson sk.
Claes-Göran Gustafsson
Agneta Näsberg
Inger Falkenström

Sektionen ger ut klubbtidningen NIK-
aren i 2500 exemplar fyra gånger per år, 
samt säljer annonser och skriver artik-
lar. Utdelningen sköts av redaktionen 
och elever från Rönneshytta skola.

Aktivitetsgrupper 
Bo Karlsson ansvarig

Gruppens uppgift är att föra närva-
rolistor för de aktivitetsgrupper som 
anordnas av de olika sektionerna i NIK. 
Deltagarna ska vara inom åldersspan-
net 4–20 år.

Byavandringskommittén 
Karl-Yngve Sjökvist sk. 
John Lindkvist
Anders Lindkvist
Agneta Näsberg

Kommittén anordnar byavandringar, 
årets byar var bl.a. Valsjö och Damma. 
Årets vandring var en smula utspridd 
men de talrika besökarna åkte glatt 
runt till de olika stoppen. 

Lerbäcksmarken  
Inga-Britt Renstrand, kassör
Åke Karlsson, sekreterare samt PR
Susanne Granlund, köksansvarig
Lennart Lindell, korv
Håkan Falkenström, lotteri

Tillsammans med Närkesbergs Bya-
råd anordnas Lerbäcksmarken första 
lördagen i juli varje år. Medarrangörer 
är Lerbäcks Hembygdsförening, Marie-
damms IK, Skyllbergs IK och Lerbäcks 
SPF.

Övriga aktiviteter  
En ljummen sommarkväll i augusti 
anordnades en trivselkväll på Björklun-
davallen. Askersunds Brukshundsklubb 
visade sina konster, Åke Pettersson 
och Annette Pettersson samt systrarna 
Hellström bjöd på underhållning till 

Verksamhetsberättelse 2008
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grillningen, den som ville kunde tävla i 
trekamp eller prova yxkastning.

Fotbollsföreningen Närkesberg/
Mariedamms FF
NIK bildar tillsammans med Marie-
damms IK fotbollsföreningen NMFF. 
Laget hade två lag i seriesammanhang, 
A-laget slutade som 6:a i divison 6 och 
B-laget blev 4:a i klass 2 södra. Speciellt 
bör nämnas Dennis Stenmark som vann 
skytteligan som bäste målgörare i hela 
divisonen med fina 22 mål. Tränare har 
varit Jonas Karlsson och hjälptränaren 
Anders Edfelt. Verksamheten bygger på 
bidrag från de båda moderföreningarna.

Gymnastiksektionen  
Susanne Lindman

Måndagskvällarna är vikta för gymnas-
tik med Bo Björnberg som ledare. Kondi-
tionen, rörlighet och styrka, gemenskap 
och glädje är vad det hela går ut på. Men 
även eftersnack i bastun är ett viktigt 
socialt inslag. Under våren flyttades 
hela aktiviteten till föreningsgården i 
Mariedamm pga. renoveringsarbeten i 
Bergsgården. Ca 20 personer har delta-
git i den populära gymnastiken.

Bordtennissektionen 
Susanne Qvick sk.
Hans Bergkvist
Bo Karlsson

Klubben har fyra stycken licensierade 
spelare som spelat serie i division 6. 
Slutresultatet blev en 4:e plats. De har 
även spelat i länstouren. Det är fem 
turneringar länet runt för spelare födda 
1988 och senare. Simeon Qvick, avan-
cerade till division 1. Alvida Qvick och 
Erik Östlund till division 2 och Niclas 
Fransson till division 3.

Öppet Hussektionen 
Eva-Lena Sjökvist sk.
Kenneth Andersson
Agne Bergkvist
Viktoria Stenholm

Bingolotto 
Anne-Marie Jansson sk.
Åke Karlsson
Bo Karlsson

Bingosektionen säljer Bingolotter, Sveri-
gelotter och förmedlar prenumerationer 
på Bingolotter.

Åke Karlsson, ordförande
Bo Karlsson, vice ordförande

Susanne Lindman, sekreterare
Agneta Näsberg, vice sekreterare

Bror Nilsson, kassör
Anne-Marie Jansson, ledamot
Håkan Falkenström, ledamot

Styrelsen vill tacka annonsörer och 
sponsorer, ett speciellt tack riktas 
till Ulla och Tomas Falkenström för 
deras stora generositet mot NIK i 
samband med Toltorpsmarknaden, 
samt Håkan Falkenström som på 
sina populära auktioner upplåter en 
liten lotthörna till NIK.

Styrelsen vill även tacka för förtro-
endet att ha fått leda verksamheten 
i Närkesbergs Idrottsklubb under 
det gångna året. 

Uppvärmning pågår! Alvida Qvick, Erik 
Östlund och Simeon Qvick.
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GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 0583-410 60

070-689 57 88 (Sven-Åke)
070-335 01 69(Johan)

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

Tag kontakt med:
Nils Bergkvist, 070-230 05 34 

Håkan Falkenström, 070-323 30 15

Thomas Knutsson Bygg
Folketorp

694 98 Närkesberg
Tel: 070-345 19 96

0583-220 40

Torget Askersund
0583-141 39

Café Tutingen

KO

BUTIKEN ÖPPEN KVÄLLAR 

O
PPA

RBE

BUTIKEN ÖPPEN KVÄLLAR 
OCH HELGER 

CAFÉ MM ÖPPNAR SENAST 16 
MAJ OCH ÄR SEDAN ÖPPET 

LÖR- OCH SÖNDAGAR 12-16. 
SOMMARTID ÖPPET I STORT 

SETT DAGLIGEN – SE 
WWW JORDNARA NU FÖR 

ERGS GÅ

WWW.JORDNARA.NU FÖR 
INFO!

VÄLKOMMEN!

MIA JAMESON OCH HANS BJÖRSMO
KOPPARBERG NÄRKESBERG 219, 690 45 

ÅSBRO

Å
RDÅSBRO

0583-22036 0730-262036
WWW.JORDNARA.NU

rÖDJans

HUNDPENSIONAT
0583-221 31
NÄRKESBERG

INGRID & ULF ANDRÈN    GODKÄNT AV SSK

Prenumerera 
på Bingolotto!

Stöd Närkesbergs Idrottsklubb
Vårt nr är: 16001217

Har du frågor – ring Anne-Marie 
Jansson, tel 0583-220 11



15

Berlin har en. Stockholm har en. 
Cannes har en… och Närkesberg 
har naturligtvis en årlig internatio-
nell filmfestival! 

Årets filmfestival 6–7 mars bjöd på 
filmer av osedvanligt hög klass och stor 
bredd. Gomorra om den neapolitanska 
maffian Camorran är en brutal skild-
ring av våld, skräck och bråd död långt 
från de romantiserande maffiafilmer vi 
sett förut.

I dokumentärfilmen Drottningen och 
jag om Farah Diba – Shahens av Irans 
hustru, väver  filmaren Nahid Persson 
Sarvestanis samman sin egen bakgrund 
som revolutionär i Iran med den förra 
drottningens. Trots olika utgångspunk-
ter finner filmaren och drottningen var-
andra i en inkännande dokumentär om 
revolutionen, förtrycket och livet i exil. 

Nyskapande
Starkast på festivalen var den anime-
rade Waltz with Bashir om massakern 
på palestinier i flyktinglägren Sabra och 
Shatila 1982. I en kommentar i radions 
filmmagasin Kino kunde vi i helgen 
höra att vissa händelser är så hemska 
att de inte går att gestalta på film med 
skådespelare. Då kan animationen 
fungera och det gör den här. Filmen av 
Ari Folman från Israel är nyskapande 
och har fått Golden Globe-priset och blev 
också Oscarsnominerad.

Den stora publikdragaren på film-
festivalen var Rallybrudar om 60-tal 
på värmländsk landsbygd. Rörande och 
roligt. Som alltid drog de lokala filmer-
na från Hembygdsföreningens filmarkiv 
mycket publik. Den här gången fick vi 
se filmer om jaktstig i Närkesberg och 
logdans på Hjärta loge. Även de minsta 
närkesbergarna fick sitt på fredags-

Kvalititetsfilm på 
festival i Närkesberg

kvällen med filmer som Prick och Fläck 
snöar in och Min vän Choo-Choo.

Tur och kontakter
Alla filmer drog publik, även de lite 
smalare. Ska vi tolka det som att kvali-
tet lönar sig i Närkesberg?

– Ja, det tror jag, säger festivalgene-
ralen Ulla-Carin Grafström. Vi hade un-
gefär lika mycket publik som i fjol. Men 
jag har inte haft någon ambition att 
välja smala filmer. Jag har helt enkelt 
valt filmer som jag själv vill se.

Flera av filmerna har ju nyss haft 
premiär på bio. Hur har du lyckats få 
loss dem till Närkesberg?

– En kombination av tur och kontak-
ter, säger Ulla-Carin. Flera av filmerna 
är inte utgivna på DVD, men Folkets Bio 
har varit mycket tillmötesgående och 
bränt ner dem bara till oss och Svensk 
Filmindustri släppte Rallybrudar på 
DVD i förtid till oss!

Vi ser fram emot nästa års filmfesti-
val och hoppas att Ulla-Carin inte full-
följer ”hotet” i Nerikes Allehanda om att 
kliva av som festivalgeneral nästa år!

Text och foto: Lars Jonsson

Festivalgeneralen Ulla-Carin Grafström är 
nöjd med publiktillströmningen. Även de 
smalare filmerna drog publik.
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I MAGASINET

_____

 
Askersund 0583-810 88 

5 år

2008

Spelas 5 feb - 26 apr

EN NY DECKARE I VÅR NYA TEATER!

HOVSLAGARENS 
DOTTER
MIDDAG MED MORDMYSTERIUM 

Biljetter bokas via 
www.lerbacksteater.se ____________ 

   eller via Turistbyrån i

SISTA CHANSEN! BOKA NU!

Vi har släppt biljetterna till 

Emil i LÖnneberga

_
_

_
_

_

Välkommen till

ANNIKAS BENSIN & 
SERVICEBUTIK

Åsbro
ATG, Bake-off, DVD

Annika med personal
Telefon 0582-501 84

ett naturligt val!

Elinstallationer • Minigrävare

Elinstallationer • Minigrävare

Elinstallationer • Minigrävare• Elinstallationer
• Minigrävare

”Sveriges nöjdaste kunder 
– tre år i rad.” 

enligt Svenskt Kvalitetsindex

Låt oss försäkra Dig – tryggt och personligt. 
Telefon 019-58 56 00   www.dina.se/nerike
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Annika med personal
Telefon 0582-501 84

På måndagkvällarna stiger tempe-
raturen i Bergsgården, då ett glatt 
gäng med Bo Björnberg i spetsen 
viker en kväll i veckan åt motions-
gymnastik. 

Här tränas kondition och styrka och  
muskler man inte visste fanns får sig en 
omgång. Passet börjar med lagom lunk 
runt i salen för att sedan höja tempot. 
Alla kämpar på efter egen förmåga.

Eva Brohmée som nött många mil 
landsväg vet hur viktigt det är att röra 
på sig.

– Nu kan man ju till och med få fy-
sisk aktivitet på recept, men här i Bergs-
gården är det receptfritt, säger Eva.

Efter 45 minuters gympa är det dags 
för stretching och en stund i den varma 
bastun där de ömma musklerna får 
välförtjänt vila.

En mer lämpad ledare än Bosse är 
nog svårt att hitta, en kraftkarl som har 

Motionsgymnastik i Bergsgården
hunnit med både Vasalopp och maror. 
Inte är det någon som kan tro att han 
i år fyller hela femtio år, eller var det 
mer? Närkesbergs Idrottsklubb instäl-
ler sig i gratulationsledet och hurrar för 
jubilaren.

Det finns plats för fler på gympan, 
så kliv upp ur TV-soffan och ta en tur 
till Närkesberg på måndag.

Text och foto: Susanne Lindman

Jan Brohmée, Leif Gustafsson, Lennart Jansson, Anders Hellström, Roland Eriksson, Eva Broh-
mée, Anne-Marie Brohmée, Björn-Erik Andersson, Ros-Marie Lilja och Ann-Sofie Erixon.

Temperaturhöjning varje måndagkväll i 
Bergsgårdens fina lokaler.
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Tösnahult, Närkesberg
Vi har ett brett sortiment av

 lister, foder och panel samt björkgolv, 
lärktrall och konstruktionsvirke.

Vi kan specialhyvla efter 
kundens önskemål.

Allt från eget sågverk & hyvleri.

Håkan Qvick
Tel/fax: 0583-222 66 • 070-640 86 86

Gruppresor • Konferensresor
Skolresor

Tfn: 0583-343 90
Tomteviksvägen 18, 696 03 Åmmeberg

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63

 e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

Ulf & Helena Gustavsson
0583-411 45 • 070-536 79 69

Mörtsjöns Redovisning
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

Aukt. Redovisningskonsult
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Bland de sista vinterkvällarna 
drar vi ut mot Östansjö för en 
sista tuff seriematch denna 
säsong. En viktig match som 
avgör en tredje eller fjärde 
plats i serien.

Lagkapten Hans Bergkvist fyller i 
laguppställningen. Erik Östlund, 
Alvida och Simeon Qvick spelar 
singel. Alvida och Erik spelar även 
dubbel. Niclas Fransson står över 
i kväll.

Erik briljerar med sina fan-
tastiskt skruvade servar. Simeons 
blixtsnabba smash gör att mot-
ståndaren bara suckar. Alvidas 
vänsterknyck överrumplar mot-
ståndarna om och om igen.

Alla spelade jättebra men det 
räckte tyvärr inte mot serie-tvåan 
Östansjö. Våra spelare har gjort en 
bra säsong med den bästa place-
ringen någonsin.
                                    Text och foto:

Susanne Qvick

Bordtennisnytt!

  Spelprogram - Div 6 Södra
 våren 2009

Datum Match 
2009-04-29  Närkesberg/Mariedamm - Kumla BK
2009-05-02  Svartå IF - Närkesberg/Mariedamm
2009-05-09  Närkesberg/Mariedamm - Mullhyttans IF
2009-05-13  Laxå IF 2 - Närkesberg/Mariedamm
2009-05-20  Närkesberg/Mariedamm - Bobby SK
2009-05-27  Vivalla Star IF - Närkesberg/Mariedamm
2009-06-05  Åmmebergs IF - Närkesberg/Mariedamm
2009-06-10  Närkesberg/Mariedamm - IFK Askersund
2009-06-17  Latorp IF 2 - Närkesberg/Mariedamm 
2009-06-24  Kumla BK - Närkesberg/Mariedamm

Gå in på www.svenskfotboll.se/orebro för att se aktuella matchtider.

Erik Östlund

Alvida Qvick

Simeon Qvick

Hans Bergkvist och

Niclas Fransson



20

Ta fram värdet i din skog!
Du kan öka värdet på din skog om du sköter din skog rätt. Holmen äger en 
miljon hektar skog och hos oss möter du kunnig personal. Holmen bygger 
nu norra Europas största sågverk. Denna investering kommer att gynna dig.

Se vårens evenemang på www.askersund.se

Ekologiska grönsaker 
och potatis

0582-503 82 • www.ekogardar.se

Vi hjälper dig ta fram värdet i din skog. Har du 
frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren 019-15 75 51
Håkan Falkenström 019-15 75 52
Bo Ljunggren 019-15 75 53

www.holmenskog.com

Kenneth Andersson 070-295 75 36
kenneth.andersson@ocab.se

www.ocab.se

Behöver du hjälp med sanering 
av fukt, radon, asbest eller klotter?
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Närkesbergssonen Ingvar Hjärtsjö 
berättade den 4 mars i Bergsgården 
om sitt arbete som u-landsarbetare i 
bl.a. Tanzania.

Det var en fängslande berättelse som 
de ca 70 besökarna fick höra om och se 
i bilder. Han har bott och arbetat där i 
totalt 11 år fördelat mellan åren 1960 
och 1990.

En av hans uppgifter där var att 
bilda jordbrukskooperativ. Det uppskat-
tades inte av de personer, som genom 
korruption gjorde sig inkomster på 
de fattiga jordbrukarna. Det gick så 
långt att han en gång blev bjuden på 
en dricka, Fanta, som var förgiftad 
och med ilfart fick föras till närmaste 
sjukvårdsinrättning. En av dem han 
arbetade mycket tillsammans med var 
Lisbeth Palme, där projektet ”en droppe 
vatten” introducerades med kungen och 
drottningen som beskyddare.

Ingvar är mycket för samvaro mel-
lan människor och bildade därför flera 
fotbollslag för de yngre invånarna.  
Spelarnas kläder var svarta och vita och 
delvis skänkta av Närkesbergs Idrotts-
klubb, vars färger var just svarta och 
vita. Det blev hans räddning en gång 
när han blev fängslad, då man försökte 
undanröja honom igen. Några av fång-
vaktarna hade nämligen spelat med i 

hans fotbollslag. De ordnade så att hans 
kläder blev packade och vid lämpligt 
tillfälle låstes dörren upp och han fördes 
snabbt till flyget.

Ingvar återvänder ofta till sin trygga 
barndom i Västra Hjärta, som har givit 
honom trygghet för hela livet. ”Det ryms 
mycket av äkta lycka i enkelheten – och 
enkelheten och omsorgen är ofta grun-
den då kärlek uppstår”, säger Ingvar.

Arrangör av sammankomsten var 
Föreningen Östra Lerbäcks Historia.

Text: John Lindkvist
Foto: Agneta Näsberg

Ingvar Hjärtsjös 
fängslande historia

Sune Falkenström och Ingvar Hjärtsjö.

Stor uppslutning denna kväll.

”Det ryms 
mycket av 
äkta lycka 
i enkelhe-
ten – och 
enkelheten 
och omsor-
gen är ofta 
grunden då 
kärlek upp-
står”, säger 
Ingvar.
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Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK! 
En stark länk i logistikkedjan
Vi hjälper dig med: Lokal- och fjärrtransporter, gräv- och lastmaskinarbeten
entreprenadjobb m.m. Hos oss kan du köpa: grus, singel, sand och matjord.

Askersund  Tel: 0583-821 80 
www.askersundlaxalbc.se

Vi är specialister på Bank och Försäkring
Kontakta oss för personlig service

Drottninggatan 4, 701 44 Örebro
lfbergslagen.se

Ewa Wettermark
Försäkringar

Tel 019-23 60 80, 0706-42 84 53

Berit Colliander Blyh
Bank

Tel 019-19 46 97, 0739-17 46 97
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  Spelprogram - Div 8 Södra

Datum Match 
2009-05-03  Mullhyttans IF 2 - Närkesberg/Mariedamm 2
2009-05-10  Närkesberg/Mariedamm 2 - Åmmebergs IF 2
2009-05-17  Fjugesta IF 2 - Närkesberg/Mariedamm 2
2009-05-24  Närkesberg/Mariedamm 2 - Sköllersta IF 3
2009-05-31  Närkesberg/Mariedamm 2 - IFK Askersund 2
2009-06-07  Hidingsta IK 2 - Närkesberg/Mariedamm 2
2009-06-14  Närkesberg/Mariedamm 2 - Zinkgruvans IF 
2009-06-21  Närkesberg/Mariedamm 2 - Mullhyttans IF 2 

 våren 2009

Gå in på www.svenskfotboll.se/orebro för att se aktuella matchtider.

Jonas Karlsson, mera känd för 
många under smeknamnet ”Spi-
ken”,  har som vanligt en positiv 
grundinställning inför årets kom-
mande seriespel. Tillsammans med 
Anders Edfeldt och Hans Bergkvist 
ansvarar han för föreningens två 
serielag i division 6 respektive divi-
sion 8 södra.

Intresset från spelarna har varit helt ok 
vad gäller träningsflit under försäsong-
en och nu börjar det fylla på med än fler 
spelare när inomhusidrotterna avslutas. 
Dessvärre har inte träningsmatcherna 
kunnat genomföras enligt planerna av 
olika skäl, vilket gör att Jonas för dagen 
inte riktigt vet statusen för lagen. Som 
tur är finns det fortfarande gott om tid 
innan första seriematchen mot Kumla 
BK den 29 april i Mariedamm.

Nyförvärv är på gång och en hand-
full, som så här långt är helt klara är 
Tobias Sherling, målvakt från IFK 
Kumla och Sebastian Andersson. Tomas 
Knutsson tränar igen och ger förhopp-

ningsvis fotbol-
len en chans 
under året. 
Eftersom övriga 
tre nyförvärv 
inte satt sin 
signatur på 
övergångshand-
lingarna ännu, 
kan vi inte 
presentera dem. 
Efter Jonas målande beskrivning låter 
det som om det är mycket bra spelare 
det handlar om, vilka säkert kan tillföra 
nya dimensioner till lagen.

En topplacering i södra sexan är om 
alla bitar faller på plats helt realistisk, 
så varför inte sikta mot toppen – södra 
femman år 2010. Vårens matcher spelas 
i Mariedamm och höstens i Närkesberg. 
Så nu alla inbitna fotbollsfans: heja 
fram våra lag till serieseger. Vilken 80-
års present vore inte det?! 

Claes-Göran Gustafson 

Ny vår – nya möjligheter för Närkes-
berg/Mariedamm FF

Jonas ”Spiken” Karlsson



24

Bommen som blev en fullträff!
Skyllbergsbommen är framtagen för dig som är markägare och
vill värna om dina skogar, jaktmarker, grustag, vägar m.m. Det är en
vägbom som är ovanligt robust och svår att forcera.

fakta om vägbommen
• Bommen är tillverkad av kraftiga fyrkantsrör för att uppnå högsta styrka.
• Den är varmförzinkad för att klara av våra fyra årstider på bästa sätt.
• Teleskopisk inom 4,5 – 6,0 meter.
• Stabilt förankrad 1,5 meter ner i marken (stensättning eller gjutning).
• Vägbommen är utrustad med reflexer.
• Lätt att öppna och stänga.
• Låsbar i öppet läge.
• Konstruerad för att fungera i decennier.

Vägbommarna levereras i önskat antal, buntade på EUR-pall, 
montageanvisning medföljer. Special konstruktioner 
offereras på begäran.

Kontakta oss för mer information!
Tel 0583-403 00 eller info@skyllbergindustri.se
www.skyllbergindustri.se 


